
 

Protocol: 

Kartcircuit de Landsard Eindhoven 

Algemene maatregelen: 

• Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts? Blijf thuis, kom dus NIET! 

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Schud geen handen. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Betaal met pin of contactloos 

• Geef elkaar de ruimte, het is een bijzondere tijd en dat vraagt van iedereen 

aanpassingen. 

• Kom niet karten als degene waarmee je woont verkouden en/of griepklachten heeft. 

Bedrijfsinrichting:  

• De bezoekersstromen zijn gescheiden, zodat de 1.5 meter tussen de mensen 

gewaarborgd is. 

• De ingang is aan de rechterzijde van het gebouw (zie foto 01) 

• De uitgang is via de trap aan de linkerzijde van het gebouw ( zie foto 01) 

• Horeca is gesloten. 

• Alle tafels en stoelen zijn weggehaald en/of afgezet met lint. 

• Bij de ingang is een looprichting aangegeven. 

• 1 persoon per gezelschap naar binnen, volg de looproutes. 

• Toilet bezoek enkel beneden ingang via zijkant gebouw, volg ook hier de looproute 

en houd afstand. 

 

Foto 01 looprichting. 

 

 



 

Rijders: (eigen kart) 

• Voordat u komt rijden dient u uw baanhuurticket te reserveren via 

www.kombikart.com/webshop  

• Zonder reservering GEEN toegang. 

• Per rijder mag er 1 begeleider/monteur mee komen, dit om te voorkomen dat er 

teveel mensen aanwezig zijn. 

• Bij aankomst volg de aanwijzingen van het personeel op. ( Personeel draagt 

reflecterende hesjes.) 

• Het personeel wijst de staanplaats aan. 

• Wanneer je niet hoeft te rijden blijf je bij je kart, beperk de rondgang over het 

terrein. 

• Heb begrip voor elkaar, het zijn bijzondere en uitzonderlijke tijden. 

• Er wordt gereden in 2 sessies . 

• Sessie 01: 06 t/m 12 jaar en sessie 02: 13 t/m 18 jaar, indien nodig aangepast in 4 

sessies. 

Personeel: 

• Het personeel draagt reflecterende hesjes, ten allen tijden dienen de aanwijzingen 

van het personeel opgevolgd te worden. 

• Het personeel werkt met handschoenen. 
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